
 السيرة الذاتية للكلية 
/تشتترما التم  تتا يتتي ستت ة م  تتع  81تا  بتتر متت    8999-8991تأسستتك يليتتة اة ااة تااد فتتع   تت   تتع   

تلنتتت تنك تتك الكليتتة  تتا   8002 -8002للكليتتة تاقشتتنك   لتتع يليتتة اة ااة تااد فتتع  /  ل  تت   تت   تتع  
ع ك ان تستت  ت    اصتتلة  ستتيرتلع الةلنيتتة ارتت  العتترتل الفتتةبة ال تت   تترل حلتتع السع ةتتة تالن ع عتتة تاستت  

دستنع  تت  رعمتة ال نيتتة حعل ستتبة للسع ةتة حشتتكي ظتعب تالن ع عتتة حشتتكي  تع  ت تت  ذ دست  الن عستتبة   التتذ  
تفرع دس  اة ااة الةع ة إلت   تر يا  تا  8002/8001ت    ع   8002 -8002تأسس    الةع  التااس  

  تغييتر تستنية دست  اا ااة الةع تة الت  دست  ت تا مت  تتالنرحلة الثعلثة  ترع اة ااة الةع تة ت ترع إ ااة ال نتعم  
 -: تحلذا أصب ك  الكلية تض  مالمة أدسع      ل  ال    ال عل ا ااة اا نعم 
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انزي يحضى  ثبجىٕل ٔايايىبو عىٕع انعًىم يٍ األقغبو انعهًيخ انًًٓخ  اداسح االعًبليعذ قغى    
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اناطىىٕس انحبصىىم ٔثىىشايم يعبصىىشح شاًباىى  ٔيىىٍ لىىلل تنيىىبد  انًؤعغىىبد انعبيىىخ ٔانخبصىىخ 
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 اداسح االعًبلقغى    



 انكبدس اناذسيغن نهبغى -
 د

 اعى االعابر أ انًٕظف ثبالَكهيضي اعى االعابر أ انًٕظف ثبنعشثن
انهبت انعهًن أ 

 انٕظيعن
 انشٓبدح االلاصبص

1.  
 دكإساِ اداسح عبيخ  اعابر يغبعذ Atheer Anwer Sharif اثيش إَس اشيف

2.  
 دكإساِ اداسح عبيخ  اعابر Ahmed Abdul-Razzaq Salman ايًذ عجذانشصاع عهًبٌ

3.  
 ععذي يجيذ عبإس

Sady majeed ashoor   
 دكإساِ اداسح اعًبل اعابر يغبعذ

4.  
 دكإساِ اداسح اعًبل اعابر يغبعذ Khamees Naser Mohammed لًيظ َبصش يحًذ

5.  
 يبجغايش ثحٕث عًهيبد يذسط Mushtaq Taleb Hussain يشابع طبنت يغيٍ

6.  
 عشاك عجٕد عًيش

 Arrak abood omear  
 دكإساِ اداسح اعًبل يذسط

7.  
 دكإساِ اداسح اعًبل يذسط Khalefa Ahmed Mudhin لهيعخ ايًذ يضعٍ

8.  
 يذسط Abdulsalam Ali Hussein عجذانغلو عهن يغيٍ

 اداسح اعًبل

 انبغى()سئيظ 
 دكإساِ

9.  
 دكإساِ ايصبء شطجيبن يذسط Raied Mahmud Hassen سائذ يحًٕد يغٍ

11.  
 يبجغايش اداسح عبيخ  يذسط يغبعذ Ahmed Idan Jasim ايًذ عيذاٌ جبعى

11.  
 يذسط يغبعذ Omar Hwaidi Saleh عًش ْٕيذي صبنح

 اقاصبد

 )يبشس انبغى(
 يبجغايش
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 يبجغايش اداسح اعًبل يذسط يغبعذ Tarek Tume Atua طبسع طعًخ عطيخ
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 يبجغايش يبعٕة يذسط يغبعذ Hussein Khalid Abd-Alrazzaq يغيٍ لبنذ عجذانشصاع
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 يبجغايش اداسح اعًبل يذسط يغبعذ Bilal Kamil Oudah ثلل كبيم عٕدح
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 يبجغايش عبيخاداسح  يذسط يغبعذ  عًش قيظ جًيم  .17
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